
Blahopřání

n Oznamujeme všem, kteří 
ho znáte, že 
dne 16. led-
na oslaví své 
v ý z n a m n é 
životní jubi-
leum 80 let 
pan Mojmír 

Hřích, rodák ze Solopysk 
a bývalý pracovník STS Dob-
roměřice. Chtěli bychom tím-
to poděkovat z celého srdce 
za jeho lásku, obětavost a las-
kavost a do dalších let přejeme 
pevné zdraví, stále svěží mysl 
a tolik optimismu, jako dopo-
sud. Míla a Míra Samuelovi 
s rodinou, Solopysky.

Vzpomínka
n Dne 10. ledna vzpomínáme šes-

té výročí, co odešla 
paní Božena 
Nosková z Blšan 
u Loun. S láskou 
vzpomínají syn Ja-
roslav a manžel.

n Dne 11. ledna vzpomeneme 11. 
výročí, kdy navždy odešel pan Vlas-
tislav Sismilich z Veltěž. S úctou 
a láskou vzpomíná rodina.
n  Dne 12. ledna vzpomeneme 

nedožitých 80. narozenin pana 
Zdeňka Vaice z Cítolib. Nikdy 
nezapomeneme. Manželka, dcera 
a syn s rodinami.
Úmrtí

n Dne 30. prosince nás ve 
věku 89 let opustila naše ma-
minka, babička a prababička, 
paní Věra Vlková z Loun. Kdo 
jste ji znal, věnujte jí tichou 
vzpomínku. Děkuje zarmou-
cená rodina.

Poděkování
n Děkuji lounské nemocnici, lé-

kařům a sestrám. Dále děkuji rychlé 
záchranné službě, jmenovitě Evženu 
Svobodovi a jeho spolupracovníkovi 
za velmi slušné jednání. Dále děkuji 
doktoru primáři Semrádovi a dok-
toru Janu Jedelskému a sestrám 
na příjmu za velmi vstřícný přístup 
a profesionální vyšetření. Děkuji 
také praktickému lékaři Pehrovi 
a jeho sestřičce za velmi dobrou péči 
a v neposlední řadě děkuji doktoru 
Slavíkovi a jeho sestřice, neboť i je-
jich péče a slušného jednání se všemi 
pacienty si velice vážím. Václav Ma-
ťák st., Louny
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společenská kronika

Oznámení do Společenské kroniky 
přijímáme nejpozději do čtvrtka do 9 hodin 
předcházejícího týdne, než mají být zve-
řejněna. Písemně: Redakce Svobodného 
hlasu, Česká 177, 440 01 Louny (oznámení 
objednána písemně budou zveřejněna až po 
zaplacení složenky). Telefonicky 415 652 204 
(také záznamník) nebo e-mailem: hlas@ln.cz 
(i tato oznámení budou zveřejněna až po zapla-
cení složenky, kterou vám zašleme). Osobně 
v redakci: Česká 177, Louny (pondělí a středa 
od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 15 
hodin, pátek od 8 do 13.30 hodin).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOUNY, 28. října 2173
tel. 415 652 138 www.3zslouny.cz

pořádá

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
NA ŠKOLNÍ ROK 2007 - 2008

17. 1. 2007 (středa) od 13,00 – 17,00
18. 1. 2007 (čtvrtek) od 14,00 – 17,00

Den otevřených dveří
17.1.2007 – po celý den

Škola již pracuje podle školního vzdělávacího programu “Moje škola”
Zařazujeme:
       výuku anglického jazyka od 1.třídy (navazujeme na hry v MŠ)
       nabídku dalšího jazyka (německý, ruský, francouzský) podle zájmu žáků
       výuku informatiky od 4.třídy
       aktivity žáků v odborných pracovnách , projektových dnech, soutěžích
       široké využití tělocvičny, bazénu, víceúčelového hřiště
       stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel
       aktivní pobyt ve školní družině – celoroční hry
       zájmové kroužky dle výběru dětí
       individuální péči dle potřeb žáků

Ve škole učí aprobovaní a zkušení pedagogové.

V lednu zapalovcí 
kabely -10% na 
všechny typy 
automobilů
AUTODÍLY KOČINA
Husova 1082 Louny 
tel.415652791

Z Á P I S
dětí do 1. tříd se koná na 4. ZŠ Louny Přemyslovců 2209

19. 1. – 20. 1. 2007
s sebou laskavě přineste:         n občanský průkaz
                                                 n rodný list dítěte

19. 1. 13:00 – 17:00
20. 1. 9:00 – 11:30

Výuka cizího jazyka od 1. třídy!
Zájmová činnost:
kroužky cizích jazyků, dramatické a výtvarné výchovy, hra na flétnu, výpočetní 
technika, ruční práce, pohybové hry a tanec, florball, košíková, atletika, 
nohejbal, novinářský kroužek, péče o žáky se specifickými poruchami učení. 
Ve 3. až 7. ročníku otevřeny třídy pro žáky se specifickými poruchami učení! 
Možnost využití sportovního areálu!

Po dohodě s vedením školy možno navštívit s dítětem 
školu, seznámit se s výukou na škole!

Tel.: 415 672 213
E-mail: reditel@4zslouny.cz

Zve Miroslav Ekrt, ředitel školy

C O M P U T E R S
n Chomutov, Blatenská ulice 1510, tel.: 608 282 823
n Jirkov, Kostelní ulice 73, tel.: 775 728 282

www.corepc.cz

Vánoční akce (do vyprodání zásob):

nrepasovaný počítač včetně monitoru, 
klávesnice a myši, vhodný na internet 
a kancelářské aplikace - cena do 5.000 Kč 
včetně dovozu a montáže
nnové počítače (Sempron 64 bit, RAM 
256 MB, HDD 80 GB, DVD-ROM) - od 
7.500 Kč vč. DPH
nnový notebook UMAX VB2400WXC 
(14“ monitor, CM370, RAM 256 MB, HDD 
60 GB, DVD-ROM (plus-minus) RW, bez 
OS) - za super cenu... 14.990 Kč vč. DPH

Prodej, servis, opravy,
přestavby atd. - volejte non-stop

(do Vánoc 24 hodin denně).

PŮJČKY
od 10 - 300 tis. Kč

I pro důchodce do 75 let!
Bez poplatku předem!

Přijedeme k Vám!
Tel.: Stehlíková 774 140 201

NÁBYTEK VÁCLAV MALÍK - EBEN
výroba a prodej nábytku

Jimlín 221
n kuchyňské linky včetně montáže a spotřebičů Mora, 

Whirlpool, Fagor
n vestavěné skříně Brastan
n kancelářský nábytek
n kusový nábytek na míru

e-mail: malik.eben@razdva.cz
www.nabytek-malik.cz

tel./fax 415 696 753, mobil 731 118 374

Největší prodejna textilu v Lounech
v Rybalkově ulici nad nemocnicí

NABÍZÍ NEJVĚTŠÍ 
A NEJLEVNĚJŠÍ 

SORTIMENT TEXTILU
Otevřeno: Po - Ne od 8.00 do 19.00

Soutěž o DVD přehrávače a hračky při nákupu nad 500 Kč.

Akční ceny
15 druhů sport.bot            139.- Kč         99,- Kč

Strečové rukavice               15,- Kč          8,- Kč

Froté ponožky, 3 páry        29,- Kč         25,- Kč

Pánské flanelové košile 89,- Kč         69,- Kč
Pouze do vyprodání zásob !!!

BYTOVÁ JÁDRA
V l a d i m í r  F o g l

• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • koupelny 
• modernizace a rekonstrukce bytu • instalace vody, topení•

Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Louny
tel.: 415 652 306
e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz

ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi

Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného 

nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Dřevokomplexu,

ul. Svatopluka Čecha v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114
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Václava Majera 2666
440 01 Louny
tel. 415 652 771
        415 654 991
fax 415 652 360

AUTO - Evžen Myslivec s.r.o.
www.skoda-auto.cz
http://prodejce.skoda-auto.cz/auto-e-myslivec
auto-e-myslivec.prodejce@skoda-auto.cz

inzerce je malo,
poslete prosim krizovku


